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Ryc. 4. Szczukocice 
:tT. 5, gm. Gorzkowice, woj. łÓdzkie.( )hiekt 3 - fragmenty un1e.z1!|skt"ł ;il';i(l-7); Krasnoj. ż;ili; _ kurhan l,grob południowy - poboczn ica z-kiaazita (s) (*g ,ł. i.-i"u"i.i'lt zoor;;Sziizhalombatta _ kurhan tt4 _ uprzązkoriska (9);Szózhalombatta - kurhan ?5 _ 
"k;;il.*;" (l0, l0 a) (wg E. Patek l993).
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Sylwia Stasiak

CMENTARZYSKO LUDNOŚCI KULTURY
POMORSKIEJ w KRĘCIESZKACH

GM. BEDLNO, Pow. KUTNO, woJ. Ł0DZKIE

Cmentarzysko w Kręcieszkach, stan. 1 zostało odkryte przez
nricjscowego rolnika Jana Olejniczka w trakcie prac polowych w 1985

tilku. Znalezisko w postaci jednej popieinicy zostało zgłoszone do

Muzeum Regionalnego w Kutnie.
Położone jest ono okoto 15 km od Kutna, w gminie Bedlno

(tlltwne wojewÓdztwo ptockie), (ryc. 1: 1' 2), przy drodze A 2

(w kierunku Warszawy) na piaszczyStym, słabo widocznym wzniesieniu
(r.yc. 1: f). obszar cmentarzyska leiy na RÓwninie Kutnowskiej,

1lr.zynależnej do Niziny Srodkowomazowieckiej [Kondracki 1978, s. 316

318]. obecnie jest to teren całkowicie objęty uprawami rolnymi.
Z informacji uzyskanych od miejscowej ludności, przynajmniej w części
(.|)lentarzyska był zalesiony. To prawdopodobnie przs,czyntł'o się do
stosunkowo plŹnego odkrycia grobÓw' Właśnie skutkiem intensyfikacji

1lI.ac rolnych było naruszenie jednego z nich w 1985 r.

Po wspomnianym zgłoszeniu, w wyniku interwencji
lionserwatorskiej, jesienią 1987 roku przystąpiono do bada

nrtowniczych. Z ramienia Muzeum Regionalnego w Kutnie badania

lrrowadzili je autorzy.
odkryto wÓwczas nienaruszony grÓb oznaczony numerem 1

(ryc.2:I) oraz, silnie zniszczony skutkiem prac polowych, grÓb numer 2.

/,ywe zainteresowanie miejscowej ludnoŚci doprowadziło do jeszcze

większej dewastacji, pod osłoną nocy' tego grobu. Praktycznie
trlliemozliwito to eksplorację i tak stabo zachowanych jeszcze kilku

1lopielnic. Przeczuwając taki rozwÓj wypadkÓw' poproszono Żołnierzy

rl pilnowanie catkowicie zachowanego grobu numel 1. Te obiekty były
plonem pierwszego sezonu badawczego.



Wto:,n.g l()1.,i;,.; toklt itul()l l\ll \\,,/1()\\,tlit lr;ttl:1ll,t lll lf ()'(.
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W trakcie prac odkryto częściowo naruszony grtib, OZllac:Z()|)y
I]umere]n 3. Dale.j' na długi okres, badania zawieszono. 

-
Po siedemnastu latach, w 2005 roku powt.Óciliśmy clo baclaliterenu cmentarzyska. Prace prowadzono starając się uchwycić jegozachodni skraj. Zamiast spodziewanych grobdw natknęliśrny się napozostałości osady z okresu wpływÓw rzyrnskich.
Ceramika pochodząca z grobu 1 byta juz pLrblikowana przez lrenęJadczykową [Jadczykowa L992, s. 2\9 - 24Oi w kontekŚcie szerszejprobJematyki najstarszych materiałÓw ktrltury pornorskiej w Polsceśrodkowej. RÓwnież autorka niniejszej p;ł om wita ogÓlnieploblematykę odkrycia i clrarakterystykę grobu 

'-'1. 
i Jstasiak 20O3/fO04,s.25 - 491.

obecnie chcielibyśmy usystematy zować informacje lta tematkonstrukcji i wyposażenia g.obu nr 1, uzupełniając o materiałypochodzące z niepublikowanych dotąd grobÓw nr-2 i 3." 
-

GrÓb 1 _ skrzynkowy ( ryc. 2:2), całkowicie zachowany dziękiswojemu połozeniu na skraju pola, przy polnej d'roc]ze. GÓrny karniez konstrukcji płaszcza kamiennego giobu znajdlwd się na powierzclrni
gruntu. GrÓb sktadał się z właściwej komory g,obow.j Qyc. 2:2) orazz przykrywającego ją bruku kamiennego (ryc. 3: 1,2)' oś podłuznakonstrukcji przebiegata w linii N-s. wy-ia.y komo.y grobowej ro2,0 x 0,8 m. PÓłnocną ścianę budowli stanowił duiy trapezowaty kanrieo wymiarach l,1 x 1,0 m (ryc.4;5:4;6:2,3). PołLrdniowe zamknieciegrobu stanowią dwa karnienie usytuowane do osi grobu poclkątem45., i zamykająca całość płaska płyta (ryc. 4: 3; 5:3; 6: 2). ByŁaona odsuwana W chwili wstawiania popieinic do grobu. Wzmocniono jąw dolnej partii mniejszymi otoczakami ustawionlymi cerem stabirizacjikonstrukcji. To, ii znajdowało się w tym miejscu wejście do grobowcapotwierdza rÓwniei zaciemnienie ziemi o śreclnicy około 60 c'ni miąższości 10 cm' zawierające nięwielkie ilości p,,"p"lonych kości,wyraźnie odcinające. się od otaczającego grÓb zÓłtego piaśku.

. Komorę grobową zbudowano częściowo 
", 

łupun:,y,lr kamieni,częściowo Ze starannie dobranych otoczakÓw (ryc. 4, 5, 6). w jej

l "rr lrttl r ;l z'ttltlrlott'ltly' lil\' l()\\'lll('/ tltlzt' ll;tl'tltr'ltlY lrlt'r ltt kitllll('lll
,ir,',i\ \'( lr (r.y('. 1..', ::'l) ('it'li;ttvyttl z'ttlllt'z'isl,it'ltl ;t':'l kllllllt'll
l ' ,,1, 1;ll,lyrrri zlu',1\'lrit'tt 'lltli tlll\z(r rvyliot'zystltlly tltl lrtltkrr'vy litltltoty

! ,i,1,,,\\ ( ;r (lyr'. ,l:.1, fi: l). Ilt:zslltlt'llic lllriciCkltwszyllt lrrz.willzltttir"lll

I ,,rr rr rrl,t yillylr .icst lrttrlorvlt sltltlo.j ktlll<lry (r'yc. 4;5; 6). W pll'tii

t,, ,rtr nn('l lw()t zil .jl1 ltiottrlwtl ustawione ketlnienic stanowiip .iahby
I l . |\\ ;1 s|'lzyllię' l,tll]ltrl ttil'1 wzllicsitllto kollstrLrkc.ję pl.zy1rorllilllr.il1t.l1

l |' 1,lt.ltlt' |)()Z()I.l-lc. 
.I.wtlrzt1 ją wysLrwane do wnętrza grclbowca warslWy

I l| |t||l|(' t|rlllicrlttlych karnicni (ryc. 5:I,2,3). od pciłnocy całość tcgtl

l I, ;lrr'tlllt ws1licritła się na wspomnianym dużym kamienir-r.

|)Iltl gt.obu wyłclżono płaskimi kamieniami, na ktÓrych by]la

lr 'ltt,;| 1llirly, zaclrowana w niektÓrych jego partiaclr (ryc. 8:1)" Ta jakby

1 
.' , . r. Iu klr z, lckka wznosita się kLr południowej stronie grobu.

l,tlrtiwnując rozmieszczenie dna kornory grobowej z zasięgiclll

', ,l ll'lvlt.illccgo ją ptaszcza kamiennego widzimy, ze ich osie nic

1,.,! rt,rvltji1 się ze sobą (ryc. 8:2). Bruk przykrywający komorę grobową

l. .l l)I,/cStll]ięty ku zachodowi w stosunku do osi komory.
Sam płaszcz kamienny (ryc. 3:1, f) miał maksymalną długość

, l rtt i największą szerokość 1,1 m' Szczeliny pomiędzy większytni
I r l r r rt.ll iitlni byty uzupełnione otoczakami nrniejszej więlkości.

l)rawdopoclobnie część grobu była zagłębiona. Możltwe, Że gÓrna

|. 
.'() l)ilt.tię przykrywała warstwa ziemi tworząC nasyp ziemny. od strony

1,.,ItltIttiowej najprawdopodobniej znajdowato się zagtębienie terenu

rlllll lŻ|iwiające dostęp do wejścia
Płaszcz był niellaruszony i pr.zykrywał całąkomorę globowa, co

'll],('l.tl.i()' że po całkowitym wypełnieniu grotlu popielnicami (ryc. 6:f;1,)

',,, 
tt1lctniono bruk od strony wejścia (ryc' 3:2). Cata ta konstrukcja

l,lu ctrwała nietknięta do czasu eksploracji w 1987 roku'
Mamy więc możliwość obserwacji nietkniętego zespołu

,'robbwego.

I rlr,vcntarz:
Numeracja naczyn oparta jest na dokurnentacji polowej'

( ie:lleralnie, pokrywy naczynleŻa|y obok popielnic' Bliskość od naczynia

r śrcclnica pokrywy były powodenr do przyporządkowania pokrywki do

|itlrrkretnej popielnicy i oznaczenia pokrywki literą a. Jednakże w grobie

zIlajdclwato się kilka pokrywek na naczyniach i dlatego wyrÓzniono je

1irko zespoły mając pewność ich wzajemnego powiązania'
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1popi"tni"u Z;, rr".otooirnlo."or. (ryc. 9:2)tl wyclętyIn brzuścu z prawie kolistym załomem umieszczon ym w 2/3wystlkilści nacz,ynia. 
. 
Wylew cylindryczrr y uu,:*:y.,ł^:nej i gładkiej1'wicrzcrrni' Brzusiec crrroiowacony barwy brunatnej. Dnotvytlclrębnione, płaskie. szeroktśćrvylewu 19 cm; u.,us.u 32 cm;tllllt llaczyllia 13 cm' Wysokość 

|8 cm N;;;;.";najdowało sięw 1ltllLlclniowe.j. części-g'ouu połozone bokiem na zna.1dujących się1.lt l l l i zc.j popi el nicaclr. Wewn ąt i z nie zna]ezionokośc i .t. |'tllliclnica baniasta, szerokootworowa^(ry c. 9:3) o wydętym prawielirl|istym załomie umieszczonyr'r ; z:. *y,or.o,sj'ł,,ynia. Gładki.'zc:r1j6py wylew oddzielony lest od brzuśca o.nu-"n,.n' z kÓłek.Slttll brzusiec jest stabo ś.t-,.opo*ucony Ze śladami rytych liniillarwy brunatnej. Dno wyod.ębiion", płaskie. ś..Jni.u wylewu|.5 cm, brzusica 27 c1n, ona to .tn,. wy,o kośc 22 cm.Naczynie 
'""jo::11: uu y pozycji.pionowej w pÓtnocnej partiigrobu jako najdale; wysunięte W tym kierunku.

::;:,ff:.". 
w nim szczątki kosine noszące ślady tlenkÓw miedzi

l;r |)tlkrywka miskowata, obejmująca' b"! uchwytu (ryc. 9:3).

*:::'""'ff *ia;ładka 
czernioJa. żn-aiaow at.'il. ;;, ;pielnicy nr 3.

t l,tlpielnica beczułkowata (ryc. 9:4:) o bardzo łagodnym załomiebrzLlśca umieszczonym W połowie wysokości naczynia.Wylew słabowyodrębniony, w;lchylony nu zewnątrz. Dno wyoclrębnione płaskie.C,ałe naczynie ma barwę ju,no _ u.unatną. Srednica wylewu l l cm;lrzusiec 14 cm; dno g cm. WysokojJnu.rynia l6 cm.|)rzewrÓcone naczynie znajdowato-,ię * pÓtnocnej partii grobu, naskraj u skupiska popielnic.

. '1,.,| 11;11.7\'li s|'łlrtIlrjl1r.y si1'z, ltlls|'i i lllrlir.ywlr.il1ct'J .il1 1ltlkl.ywki
|| .. ! .l t ). Zrllr.itlrlrvlrI się w 1ltiItttlt.llc:1 części gt.tlllu.
\|l..l.';r () S|(.(lIli('y l7..5 crll w części s'labo wyodrębnionej krawędzi
|,.,''l.tr|;t tll.ltllllIclIt ;lIlrstyczrly. Naczynie cienkościenne barwy czarnej
, ' \\ \',\\ r('('iutr' j llowicl-zchni.
|,.,| l1'11,;1 sltlzktlwata ,z zespołu naczytl nr 5' (ryc. 9: 5) Srednica

;'. '|..l 1'tr'lii l4 cIn. Powierzchnia wygładzona barwy brunatnej.
|,.,1lt1.|11i1'11 tl .ja.jowatym kształcie, (ryc. 9: 6) i batdzo łagodnym
.r|.,ttlit. llrzuśca znajdującym się w połowie wysokości naczynia'

\\/\'l(.\V llic wyoc|rębniony. Dno płaskie. Naczynie gładkie o jasno
llr./tl\'V}lll ko|orze. Srednica wylewu 12 cm brzuśca 22 cm' dna
|()".l t'l'l.l. Wysokość 26 cm. Popielnica znajdowała się w pÓłnocnej

1'.rl lii *I.obLt. Kości miały ślady tlenk6w Że\aza i nriędzi.
|,.';lieltlica o bardzo małych rozmiarach' (ryc. 9: 7) o kształcie
;.l;rlrvlttym zbardzo łagodnym załomem, znajdu.iącym się w I14 - |l3
rr 1,srlkości naczynia. Wylew słabo wyodrębniony, lekko wychylony
lrlr zcwtlątrz. oś podłużna naczynla nachylona jest pocl kątem 75"
rr' sttlsunku do wyodrębnionego, płaskiego dna. Powierzchnia gtadka,

;lrslltlbezowa. Srednica wylewu 6 cm; blzuśca 10 cm; dna 8 cm.
Wysokość w swej najwyższej części 1.5 cm. Popielnica znajdowała
się w pclłnocnej partii grobu' przewrÓcona.Wewnątrz znajdowały się

1ll.zcpalone kości ludzktebez śladÓw tlenkÓw metali.
l,tlkrywka obejmująca z uchwytem stabo zagtębionym,
pr,zyporządkowana popielnicy nr 7 (ryc. 9:7). ZnĄdowała Się

w pewnym oddaleniu od tej popielnicy. Ma ona chropawą

1lowierzchnię noszącą ślady, że pierwotnie prawdopodobnie była
gładka,.a Swą fakturę uzyskała po wypłukaniu wierzchniej Warstwy
gliny. Srednica 8'5 cm; wysokość 5,5 cm.

}i Naczynie (popielnica ?) baniaste (ryc. 9:8) o wyraŹnie
wyodrębnionym wylewie. Łagodny załom znajduje się w 2l3
wysokości naczynIa. Wylew wyodrębniony. Powierzchnia
chropowacona Z Zaznaczonymi doŚć głęboko nacięciami
układającymi się w kratę. GÓrna partia brzuśca (od swej największej
wydętości) wTaZ Z wylewem jest gładka, czerniona' Srednica wylewu
13 crn; brzuśca f3 cm dna I2,5 cm. WysokoŚć naczynia 19 cm.
Popielnica znajdowała się w pÓłnocnej partii grobu. W naczyniu nie
byto kości.
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' i11iu; 
Cała popielnica jeśt gtoJło'o.r,,.Linatnynl koIol.zc.Sr.cclllica wylewu 18 cm; brzuśca źs-.,n; J";10'; cm. WysokośćlźJ crn. Popielnica znajdowała si| w pÓłnocnej partii grobu.Szczątkl kostne nosiły ślaay tr"nio' miedzi i zela,za..

'.. Ś,..iijl, ł]:o"'J." riv".'gi,g; Z"^J;"-;;:;T* nu poplelnicy.
l() I)tlpielnica barliasta. (ryc. 10:1,) o.okrągtym zatomieznajclującym sięW potowie wysokości naczynia. ;'iil;-';,oo.uon'on, lekkowychylony na zewnątrz. Brzusiec

t,,irwy t,'..,n utn",. t.ła !.a"l.f ffi iJif f; #? ififf:'#**1:?z nakłuć. Dno' wyodrębnione, .Js: ;tj;;;ję;;lśi"oni.u wylewul.5,5 cm; brzuśca 29 ćm; *yi"* 15,5 cm; anu r;..,o. Wysokośćf.5 clll. Popielnica zllajdowała .ię * środkowej partii grobu. Kości
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ltllt |,okrywka stożkowata obejmująca, z zagłębiollym ucłtwytem
17:j,:'', 

Powierzchnia gł.dk; o brunatnlm toio.," Srednica
lI PopieInica baniasta (.ryc. 10:2) o okrągłym załomie znajdującym sięw połowie wysokości naczynia. Wy|ew wyodrębniony. Brzusiecsilnie clrropowacony barwy brunatne3. Wylew i częscgorna brzuśca(2 cn poniżej. ii,t*y " o'Joo"";) gładki, czerrriony. Dnowyodrębnione, lekko wklęsłe. Średnica wylewu 18,5 crn; brzuśca31 cm; dna 12.* 

YJ'o|oi.nu.,yn laJ5 .cm.Popielnica zna3dowałasię w centralnej partii grobu. zawiś,ankości.lla Pokvrł'ka miskowata (ryc ' IO:2) o gładkiej czernionej powierzchni.
l2 Misa (ryc. 10:3) o gładkiej brunatnej powierzchni. Średnica 16 cm.Znajdowała się w,centralĘ partii grobu'u spodu popielnicy nr l0.l3 Popielnica baniasta (ryc. 10:.a) o ;r..ągty* ,uto^,"'nu1ou;ą.ym sięw 2/3 rł,ysokości^ naczynia. 

,wyi.* 
słabo wyoclrębniony gładki'czerniony. Brzusiec^ch.opo*u.o,,y barwy brunatnej. Granicę brzuścai wylewu stanowi ornament , nikłuć. Dno wyojrębnione płaskie.

r, rlrrrr ,r \\'1, 11'tt',' I I r'rrt. lrt ztt:;t lt .)() ( tlt, tllto l l ( ltl. Wyr;ol'or;t'

!!r' tltl.t tltlll.

|'. ,1,1. |1111.;1 z'llltjrItlrvltIlt Slę w i]|tiwllyltl s|itt1lislrtl 1lt11tit'lrrit''
. r r IlIl.rIlrt.j ;lltl.l ii l1Itl|ltt, ;ll.zy wscIltltlrlic.i .1cgtl śclltrric. l(ttśt'i lltlsily
I r,lr llr'nkr)w nticrlzi i ltlllio.j licztrc 't.cla't;.t.

i . r |'.,l t1'tt'|rlt lllis|itlwlttlt (l.yc. l():4) o głaclkic.i 1ltlwicl.zcItlti.
.'l, iIltIt.l|| .] t'lll. liritglllcllt z tc.i prlkrywki stanowi pokrywkę tlttczytlilt
,,r ll lrrrry l'r'aguront znalcziono przy rekonstrukcji pokrywki Ilr l0lr.

l l |.r r1,tt.Itlit'll tlwttstozkowit (ryc. 10:5) o łagoclnyrrl zit'ltltllic:
ll||l|(.:,,/(.Z()llyl)1 W 2/.3 wysokości naczynia. Wylew słabo zarysowilIly.
|'. ,'r tt.l'zt'Itlliit popielnicy gładka barwy brunatncj. l)tlrl

'.,1.lrIl.1.llltitltle, płaskie' Srednica wylewu l0,5 cm; brzuśca It] cIlr;
.ltr.t /'5 cln. Wysokość 16 cm. Popielnica lęzata przewr cotlit,

'. l'l.iwI.tyI1 skupisku naczyn przy zachodniej ścianie konltlt.y
..lll|ltlwoj. Kości nosiły ślady tlenkÓw ie|aza i miedzi.

l |'( '|)|('ll)ica wazowata (ryc. 10:6) o clośc łagodnym zerłonlic
| | | l | |('Szczonym w potowie wysokości naczynia. Szyja wyodlębnioIllt,
.|.l:lć' wysoka. Dno wyodrębnione, ptaskie. Powierzchnia całegcl
rr.rt'zytliil gładka barwy brunatnej. Srednica wylewu 8 cm; brzuśca
I l cIn; wylewu 8 cm; dna 5 cm. Wysokość naczynia 10 cIn.

N:rcz,ynie znajdowało się gtÓwnym skupisku popie1nic, w partii

1llzydennej grobu. Kości w nim zna|ezione nie nosity śladÓw tlenkÓw

lrlictlzi i Że|aza'
| ,.l |'tlkrywka' obejmująca z zagtębionym uchwytem (ryc. 10:6) barwy

lrLrnatnej. Srednica 9 cm.
Ir, |'tlpielnica beczułkowata (ryc. 10:7) z wyodrębnioną cylindryczną

SZyją. Za|om okrągły umieszczony w +l3 wysokości naczynia,
l'owierzchnia gładka barwy brunatnej. Srednica wylewu 9 cm;

llrzuśca 10,5 cm; dna 6,0 cm. Wysokość 10 cm. Popielnica
znajdowata się w centralnym skupisku naczyn, przewrÓcona,

w pobliżu zachodniej ściany grobowca. W popielnicy znajdowaty się

kości.
|7 Naczynie baniaste (popielnica?), (ryc. 10:8) z wyodrębnioną

cylindryczną SZyją. Załom prawie kulisty znajduje się 3/4wysokości
naczynia. Wylew wTaZ z częścią brzuśca (do załomu)' gtadki
czerniony. Brzusiec silnie chropowacony barwy brunatnej. Srednica
wylewu 11'5 cm; brzuśca 23 cm dna I2 cm. Wysokość naczynia
19,5 cm. Naczynie znajdowało się w centralnym skupisku naczyn
w grobie, przy jego zachodniej ścianie. Wewnątrz nie znalezion<l

kości.



I

ll"i N;rr'zylu(. s/(.t()L()()l\\,()r()\\,(. (l)()l)i(.11t(.lt /) 11 [szl;rlt lr. lr,llr;rsl-yrtt
(l vt'. lO:() ) i lrl zu(t.u lrrlorlnie zitlilr)rlrnynl rv r/-l wysr )l\( ):i(.r na( ryl;iir.WyIt.w rv.ytltIl.ę|lltitllly. ltit: wycllyltlny |1lt z,cwill1trl. Nir ul.lll)icylllztlst'lt i rł,yIe wtl zlllr jtltl.jc się tlI.llirtlrcnt plttsl'yczIly w kształcic
1ltlll1cztlll.ycll ktilc|i' lX)W(źlI.Zal)y co cm. Wylew gł'adki, czernionyWl.i|Z Z g()I.Illl plrrtią bl.zuśca.. Powierzchnia naczynia jeśt
cIllrl1ltlwltctlllit bltrwy brLlnatnej. Śl.cdnica wylewu wynosl l9 cm;lll.ztlśclt 2.5 clll; rlna l() cnl. Wysrlkość naczynia 2I cm. Znaidowałosię w cclllrLl|l-l 

.głÓwnego skupiska naciyl| silnie pJJil;;;.
Wcwnątrz nie zna|ezlono kości.

|9 l,opieInica clwustozkowa (ryc. 10:10) o blzuścu dośc ostrozałamującym się w połowie wysokości naczynia. Wylew niewyodrębniony. Dno płaskie. Dolna część popielnicy jest bardzo lekkochrclpowacona, gÓrna, poza załomem b.zuJca gtuiiu. Naczynie mallltrwę brunatną. Srecjnica wylewu naczynia 12 cm: brzuśca 29 cm;tllta l 1,5 cm. Wysokość 25 cm. Popielnica znajdowała sięw centralnej partii grobu. Kości nosiły ślacly tlenkÓw mjedzi i ie]aza.
.)() Naczynie (popielnica ?) szerokootworowe (ryc. 10:11) o kształciebal-'iastym i brzuścu prawie kolistym, o załomie W pcrłowiewysokości naczynia. Wylew sła-bo wyodrębniony, głÓwnie

tlI.namentem z nakłuć, oraz fakturą; brzusiec ma powierzchrrię
schropowaconą wylew zaś jest gładki. Naczynie posiada dwa'schematycznie zarysowane ucha zĘdujące się na granicy brzuścai wylewu. Barwa brunatna. Dno płaski". ś,"ani.o *"yt.*u naczynlal ,5 cm; brzuśca 22 cm; dna 9 crn. Wysok ośc 7.7,5 cm. Popielnica
zIlajdowała się w centralnej partii grobu oparta na popielnicy nr 19i llad popielnica nr .36. Wewnątrz naczynia iie zna]eziono kości.

] I Kubek - popielnica (ryc. tO:12), szerokootworowy' o brzuścutlwustozkowym 
. i wyodrębnioną dość wysoka -y:l.ą Uchotaśtłrowate osaclzone prosto od krawędzi do nasady szyi.l)tlwierzclrnia gtadka' czarna, Znajdował się w śrotJkowej partiigIrlbu. Wewnątrz znajdowały się kości.

.lJ ('zcrpak (ryc. 10:t3) o gładkiej czernionej powierzchni. Posiada małe
1lltlsto osadzone uszko. Srednica czerpaka 16 cm; głębokoŚć 4,5 cm.
Zrtlrjc|owirł się w centralnej partii grobu na jego dnie] 

.

].] Misa (ryc. l0: l4) o głaclkiej czernionej po*i"".'.I-'ni. Średnica 22 cn,ZIlltjtltlwała się w centralnej partii grobu.
l I l'tl1liclIlica (ryc.l0: l5) clwustoŹkor,ia o brzuścu dość ostro zit,lanlanylx

1ll.ltwic w 1ltll<lwio wysokclści naczyIlil.t. Szy.ia wyocll.ębltlrllllt. IlI.zt.grririlrrrl.ic wy.llyrr'y':r zcrv'r1(1.2. [r.wicrzcri'i. j.,,rprr.rrrr.1, jr.sr

,l,r,ll.rr llltl rvY

I , ( nt, (lllil -5

,. 1,,'lrrtlttirlwc:i

i'r

jlstto lltrlttlt(ttc.i . Stetlttit'lt tvyleivrt l0 crlr' lrtzttscit

cltl. Wystll'tlsc ltltcz'yllilt l l crll. Zlrlt1clowalo się

1.l..'rii g,ur.l.r. Ktlści rlic: nliały ślacl w tlenk w miedzi

. '., 
'..,,'.ll'.iu'.lr (ryc. l0: l5) czapkorvata z podwiniętą krawędzią.

l,.,rr lt.t,z't'llllia głactka bitl.wy brunatrrej. Srednica 9 cm.

' l,i'|||(,lllic]lr tlwLrstoiko*a 1iyc. 11: l) o brzuścu clośÓ ostro zatamanym

, 1,.lowic *yrof.osti not'yni"' Wylew lekko zarysowany' Dolna

. ',r...;t' tIltCZ}nia jest lekko chropawa, gÓrna, powyżej zatomu brzuśca

,'l,rrll'rt. llarwa f-,runotno' Ono ptastie' Srednica wylewu 12 cm''

l!,/il:r('it 23 cm; ,l;; i0;-' Wysottosc naczynia 17'5 cm' Popielnica

rr;r;tltlwała się w |ołudniowej partii grobu. ustawiona pionowo na

.lrlrt. l:.t-tlbLl, poa nuJ,vniami 19", 20,24:26, Szczątki kostne nie nosiły

'l.trlrlrt tlcrlkt.lw rnicdzi i Że|aza.

' l,r,kt.ywka czapkowata wpuszcZana Z wyodrębnionym kołnierzem

rr1.t . l l:l ). żn"1ao*uta się bezpośreclnio na popielnicy.

',r,'rltlicil l0 cm
.., l'.lIlic:ltlica dwustożkowa (ryc. 1I:f) o doŚć łagodnym załomie

l'|,/t|śCa w połowie wysokości naczynia. Wylew *o:^,,u,naczony.

Nlrt.zynie * oor".; .,ęs"i jest. chiopawacone'] 'ĘÓ:n"j 
gtadkie

. ., llltt.wie r,,onu.n.;.,ono wyodrębnione, ptaskie. Znajdują się w nim

( ,/lct.y wgniecenia roz,mieszczone w naiożach kwadratu o bokach

\ r 3 cm. Srednica wylewu naczynia 13,5 cm; brzuśca 34 cm; dna

l()'5 cm. Wysokośc 2ti crn' Naczynie znajdowało się w. potudniowej

1llrl-tii grobu, nu ,"tĘu"skupiska popielnic.-Kości noszą ślady tlenkÓw

llrictlzi t Że|aza.. 
,wedtug 

taaarl antropologiczny-ch pochowany

.lstllltlikbyłpłcimęskiejwwiekumaturus(50-55l.)owzroŚcie
l 7(l cm (wy,orij.-.Ńoi*ięt'"v fragment koŚci. czaszkt pochodził

l części potylicznej l nosii ślacl udeizenia lub cięcia powodującego

t.ięz,ki uraz czaszkr. osobnik ten po doznaniu urazu Żyłprzez pewicn

('Zl.tS, o .,y- ?*ioa.,y zrośnięcie kości. obok koŚci lrrdzkich'

rv 1lopielni"v ,*:Jo*oty się rÓwnieŻ fragmenty koŚci zwierzęcyclr'

li.ttir.o po wyklejeniu utworzyły przedmioty o bardzo wydłużollyItl

l'sztr,lcic' początkowo interpretowane jako śzpile. Przedmioty te byly

rlzt|tlllitltle pop.,".)nymi nacięciami oraz ornamentowane kÓłkatllt.

|)tlktlttl.t.iap analizy Daniel Mako.wiecki wykluczyt, iż są tcl ktlści

1ltltklt. ,.,,,,y1,u,,"ł|^jw, ," przedmioty te wykonano z kości, hzycl.,l, tcŻ

1ltlI.tlŻlt ,s;ul..,'. w y,^ź'n"'zaokrąglenie na jednym z kolic(lw tyt:ll

tlz'tltlllllyclrprrcclrniottiwllltlŻcświadczyc,iisi1to1.ltlztlstitltlści



'ztl.fr111'1'1r I'lzt.lrir.nr;t, Ll.l\, ilil;tl lulll,t;t. nrr. l\,1r. |r,rl..lYr,/n;1. (.()
| ;l(../('l r lt,l,or ltt.V jrtl1.

)(rlt l'.li.ywlilt czill)l(owlllll (r-vr'. I l:ll z, p.tr*,ilri1.rlq r,r;^rq.rrzrf i(.zllltjcltlwltIlt się llcz1lrlśl.ctlllitl ltit llitczyttitl, lct.z lezlr|:r tllirlk..jctlllitliprzypisaliśl-l''y' .ią c|cl- tc.j popiclllicy. I)tlwicl.zcll,lia gl,r.tl..t. I]ltl.wltbrunatna. Sreclnica 13.5 cnl.
27 Dzban, popiernica -? (ryc. ll;3) szero.kootworowy o dwustozkowymbrzuścu i dość ostrym załomie wl/3 wystlkości naczynia. Szyjastozkowa, dość wysoka ze śladowo Zaznaczonym wylewenr. Uchotaśmowate osadzone prosto od krawędzi clo połowy gÓrnej częścibrzuśca' Cate naczynie gładkie, czarne. Średnlca wylewu l0,5 crn;brzuśca l9,0 cm; dna.6,0 crn. Wysokość l3 ;;;. il;n znajdowat sięw południowej części grobu p.'y;.g9 

'o..,oani"J s".ion'". Wewnątrzznajdowała się bardzo mata iloJe kości bez śladÓw tlenkÓw rniedzii zelaza.
28 Popielnica dw.ustozkowa (ryc. I1:4) o dość ostrym załomieznajdującyrn 

'5 w.potowie wysokości naczynia. Wylew ledwiezaznaczony. Brzusiec 
. 
poniżej załomrr .h,opo*u.ony barwybrunatnej. GÓrna częśc gtaata c,e.niona. Dno wyodl.ębnione płaskie.Srednica wylewu 10 cm; brzuśca 21 cm; ano qs.-. Wysokośćnaczynia 16 cm. Popielnica znaj<lowata ,ię * potuonio'ej partiigrobu na skraju 

'głÓwnego skupiska naczyn. Szczątki kostnezawiera|y ślady tlenku ze|aia,
28a Pokrywka czapko'wata z podwiniętą krawęclzią (tyc. I1:4).Powierzchnia gładka barwy .i.-no brtrnatnej. Śr.ednica 1l cm.
^^ ?:.oJdowała się na brzuścu popielnicy.
29 Miska (ryc. ii:5) b.arwy.'".n.;' ś.ednica 15 cm' Znajdowala się na

ffli"T[:;1 
skraju grobu. Po wewnę trznej stronie posiada ślady

30 Kubek szerokootworowy (ryc. 11:6) o dwustozkowym brzuścui zaokrąglonym załomie umieszc Zonym w t/3 wysokości naczynia.Szyja wyodrębniona, prosta. Ucho taśmowate o,"a,on" prosto odkrawędzi do nasacly ,'yi. Nu.,yni" -u powi.erzchnię gtadką Czarną.Srednica wylewu 5 cm; brzuśca 6,5 cm; dna 3 cm. Wysokość 5,5 cm.Na powierzchni 
.naczynia, szczegÓlnie zaś przy uchu' widocznesą ślady tlenkÓw ielaza,

3l Fragment pokrywki czapkowatej, z. podwiniętym brzegiem(ryc. 1I:7). Średnica 5,5;. Po'i.,,.hni" ;h; ;;;cona barwybrunatnej. Fragment ten posiadał stare przełamy i nie był częściązadnej z pozostałych pokrywek.

' i.lr,l,.r (tvr'. ll l'i) o I'lr'tlltttl' l') (lll r I'l;trll'rt'; 1:t:'tltrlrlttltltlllr'l

l,!,\\ t{'tzr'lilll,
\lr ,l :t (t\'(' I l:t)l o slt'rlllit'V fi.) ('lll i l()\\ ll('i I)()\vi('t./('lllll.
llr rlt'rr,ll1'Il.zllt'i sltrittic lltlsi ś|lrtly tIcrlIi(lw,)'t:|ar,a. ZIlltjtltlwltllt się ttlt
.||||\ |lItlltit: gl.tllltt, w icgtl strlclktxvc.j części' pcld czorpakiclll lll.]f .

.l |'.,1llt.Illit.lt llcczttlktlwittlr (ryc' ll:l0) o kolistynr brzttśctl i zltItltllit.

rl.r;rIll1l1t.ytll Się w l/3 wysokości naczynia. Dno wytlclręllItitlllt''
|. |'|'rl rvli|ęsIc' Szyja wyoclrębniona cylindryczna. Całe nltczyllic tltlt

l,||\\,l('|-Z(:IlIlic głaclką o beżowej barwie. Srednica wylewtt 8 t.tll'

|,lzttl;t.ll 9,.5 cIn; drra 5 cm' Wysokość naczynia 10 cm. PopicIllit.lr

rr;t;tItlwltlil Się na dnie grobu, w jego śr.odkowej partii tllltll'
;,.,1lrt'lllicy nr l9. Wewnątrz znajdowaty się kości.

' l r |'rl|'l'}Wkę starrowił fragment pokrywki nr 13a.

' |'.,[l.ylvkir obejmująca z zagłębioną g rną partią (ryc. ll:ll).
..ri'tltlicit 10 cm' Powierzchnia gtadka barwy bezowej. Znajdowała się
r;r tlrric grobu, w jego centralnej partii, obok popielllicy nr 19.

,' |'.,llicltrica . clzban szerokootworowy o utrąconym uchu (ryc. 1l:l2)'
.izy.jlr wyodrębniona dość wysoka i lekko wychylonej na Zewni|t|Z

l'llrwęclzi zaczynająca się zaraz nad załomem brzuŚca. Powierzc|rniir

l,Ilttlka, czerniona. Srednica wylewu 10 cm; brzuśca 15 cm; dna 4 ctll.

Wysokość naczynia If cm. Popielnica znajdowata się w przydennc.j

1llrl.tii grobu, w centralnej jego części, przy wschodniej ścianic.

l't l1li elnica zawiet ata kości.
lr,.r (.zerpak o odtrąconym uchu (ryc. 1I:If),, słuzący jako pokrywka.

Nlrczynie cienkościenne o czarnej barwie. Srednica 11 cm; głębokośt:

'lcm.
l l Miska (ryc. 1 1:13) o schematycznie zaznaczonym małym wylewie.

l,owierzchnia gładka barwy jasnobrunatnej. Srednica 14cm.

Znajdowata się w południowej części grobu pomiędzy popielnicalni
19,25,26.

is Kubek z zachowanym uchem (ryc. 11:14) o zaokrąglonym brzuścu,

ktÓrego największa wydętość znajdowała się w połowie wysokości
naczynia. Ucho taśmowate osadzone prosto od krawędzi clo

największej wydętości brzuśca. WokÓł naczynia' także pod uchem

znajdował się ornament z nakłuć tworzący linie .łamaną.
Powierzchnia naczynia gładka barwy stalowo szarej. Srednica

wylewu 6,5 cm; brzuśca 8,5 cm; dna 5 cm. Wysokość 6 cm.

Znajdował się w potudniowej partii grobu na skraju skupiska naczyn.

łt) Kubek cienkościenny z zachowanym uchem (ryc' 11:15). Kształt

baniasty ze słabo wyodrębnionym dnem i wylewem. Ucho taśmowate



il"'rll/rllr('()(r r,t;rtt'r,'rrzr 1rr;rLrYr'z.ntt'rro rrrr;t 1lr(.,/\,1r;r p'11'11.1Zr.rlrti','l.lrll,.l (|:,1;llr)\\()r,/;ilt.; lr;ttrt,tr. Stt.tliltt.;t \\\,lr.trlt I 1.111.1)1./,u.\(.;tr. ) ( ||r, rlrr;t tr;r(./\ llt;t .) r.tn. \Vrsokr)s(. 1lt(,/\1;;r I,r 1..11 lr. 1llr.hzrr;r1rlr)\\/;tl sr\.rr,.polurlllrorvt,j 
lltu.l ll !l()l)rr olroli kulrlilr lll .Jg.l0 Miskrl (l'yt" I I l6) . tl;ttlki.'1 .1,,r,r,,1r,'r.'lirt'c.i lx)wicr.zch'i. Sr.cdricrrll t.lll. Zll;tjtltlr,vilIlt się'llll tIllic gltlllLl, w cct)tl.źllIlc.i.icgo części obtlk

;lt l;trt'Itlicy lll. .J.ł'
ll lr.ulreli ciclll

z w y r l t | 
.ę 

| l l, . 

]] i 
l.J ; i;'1.. i.l !}; i 1/ j"d;H l. t::, n,|^, ł,1}i" Hi'"' : l lw |/.] wysrlkrlści llitczylliit. Powiel.zchnia wyświecana t,a.wy czarnej.Slctllliclt wylowu (.l cll-l; bl.zuśca 7 cn:clna 3 cm. Wfsokość 6 cm..l2 Misklr (l.yc. l l:l8) o 

.głaclkiej powiezchni barwy czarnej. Sreclnica

]'jJ:l 
|)okrywka znrrjłowała ,ię n" clnie grobu 

';"go południowe.j

(,llrib 2 - skrzynkowy, catkowicie
rlś zllajclowała 

,się 
ni kierunk" Ń 

* iiilt.ltr:yl: #^'?" ?jL'::;llrl|ltlwc.j o kształcie prostokąta 1,8 x 0,B ;, ż;i;;^t ,ię auzy kamiefi,klril.y prawdopoclobnie, podobnie;or. 
' grobie nr 1, stanowił podparciekrllrstl.Lrkc.ji sk'epienia. Pozostała takze* część kam i";;i' ,południowejpurtii grobu, jednakze mocno nu.urronu.

Po odsłonięciu grobu uwicloczniły' się fragmenty trzech naczyn:rlwr'rch popielnic i jednej pokrywki- l"anuu" otoii.rni'-ieszka cy podtlsltlllą nocy dokonali d-ewastacji grobu ' Z wyposaienia zachowała sięjc.t|yllic popielnica. wyjęta po. zniszcz.ni;' g.bu. ; tl.akcie praclrrr<rwych w 1gg5r. i przekazana do Muzeum Regionarnego w Kutnie.

lnwentarz:
|. Popielnica szerokootworowa (ryc. 12: 2) o wyclętym brzuścuz łagodnym załomem 

1najdującym ' się w 2/3 
'y,otosci naczynia,Wylew wyodrębniony lekio"wy"nyrony ,u ,|,*,,ąi,' Na granicybrzuśca i wylewu znajduje się,ornament plastyczny. Dno płaskie,wyodrębnione. Brzusiec ua'wylasnobrunatn"j' ;hd;'acony, szyjagładka. Wylew naczynia -a ś,e.okość 18 cm; o.,uii.. 25 cm, dnol0 cm. Wysokość 29 cm.

GrÓb 3 _ skrzynkowy' częściowo zniszczony (ryc' 13: 1, 2,3),rsyruowany na osi NE-sw. Zbudowany z kamieni tupanych orazIlieobrobionych, starannie dobrany.r'-Jo rodzaju konstrukcji. PÓłnocna

., I lt,. ,,tolrtt sl;tltott'tl l.;ttttt.'lj U llltt Zllt'; tf'tt'lltollt l, ltolllr'llt J'tol)t)\\';l l)ylll

i ,., r,,l ,11:r o llipolr'l.yr'z,ll.yt lt toz,nlllultr'll l,(l r 0.(l lll. .lt tltt,tl'z.t' lti,'

I',rr,1l() l)t./('l\t()ltt l)()l)l'l,('('/,ll('llo I)lz('/, lclikty gtolltl. Slltlz.llt' /, r'/.lttl

i.. |||(',/ l W tyl|| glrlllic wllrściwit |irltlltll.lt llliltllt lilr.lllę s|ilc1licltiir

l,' r r rlll('l'()-

Nit. rviittltltll() CZy' 1ltlrltlllnic.jlrk w grobic nr l, całość konstrrrkcji

|, Ir ;lrl|'l.ytlt llrukicIll. Nic z,achowata się wystarcza'jtpa iIość kalł.lictli,

| |.,1.1 ||l()Zc taki lakt plotwicrclzić. Jednzrkżc jest to obszar siIrlc: j

,I r.r|.rllltlsci rolniczej, więc nrogły być one usunięte podczas prilc

1'.'i.'rr1.t.It' CO rniało lniejsce w przypadkLr grobu nr 2. Dno grclbtt

I l|.lt||||c wyłozono ptaskimi kamierriami.
,/, itlwentarza grobowego zachowało Się 17 naczyri, w tyrll

l l 1'opiclnic.

I rr rr crllltrz:
| | 'r l1liclnica szerokootworowa (ryc. 14: 1) o wydętym brzuścu

z |lrgoclnym załomem utnieszczonym w l/2 wysokości naczynia.

Wylcw lrie zachował się. Brzusiec chropowacony barwy brunatnej.

|)rlo wyodrębnione' płaskie. Srednica brzuśca 25 cm]' dna 10 cm.

llipotetyczna wysokośc 20 cm.

l,tlpielnica szerokootworowa (ryc. |4:f) o wydętym brzuścu,

Ilrgodnie załamanym, znajdującym się w 2l3 wysokości naczynia.
. Wylew nie zachował się. Polvierzchnia popielnicy chropowacona

llarwy brunatnej. Dno płaskie. Srednica brzuśca 25 cm, dna 22 cm.

l, rzypuszczalna wysok ośc 24 cm.
I l)opielnica szerokootworowa (ryc. |4:3) o blzuścu kulistym

załamującym się 1/2 wysokości naczynia. Wylew nie zachowat się.

Powierzchnia naczynia schropowacona barwy brunatnej. Dno

płaskie. Średnica brzuśca 26 cm, dna 12 cm. Hipotetyczna wysokość

f3 cm.
ilr. Pokrywka czapkowata wpusZCZana z wyodrębnionym kotnierzem

(ryc. 14:3)' Znajdowała się na popielnicy nr 3. Srednica 16 cm'

Powierzchnia gładka, czerniona. Posiada ornament jodełkowy.

l. Popielnica szerokootworowa baniasta (ryc. I4:4) o brzuścu kolistym

załamującym Się w I13 wysokości naczynia. Powierzchnia

chropowacona barwy brunatnej. Dno płaskie o średnicy I2 cm,

brzuiiec 26 cm. wylew nie zachowany. Rekonstruowana wysokość

20 cm.
5. Popielnica szerokootworowa baniasta (ryc. 14:5) o brzuścu łagodnie

załamanym w fl3 wysokości naczynia, Powierzchnia schropowacona
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. popielnica szerokootworowa ba
z ała m any m w 2 / 3 *y, oto J.i 

* 

li-..'?. pii'; f 
,;"'';iil.Jiff .i] 

iiPowierzchnia- 
'.h,"opo*o.ono ufwr ;#;#j Dno płaskic

!o.,jff"'.' 
2] cm, wylew ni".,u.ho*""y. ril;;;; yczfia wysokość

7. Popielnica dwustozkowa, szerol
,^[ umany m w 2 / 3,y. o r.ol 

"r 
;":,"#$Ji n!ll" ,oli ; J] j:iir:#;część naczynia nie 

.'u.t'o*uiu 
,ię. po'i",,.r'"lJ ,.h.opowacona

iiłJ"ŁT#i5,#:i;g*#-dnica 
brzus* ii cm, dna 12 cm.

ł.i. Popielnica dwustożkowa, szerok
,u|u^u,y^ w 2/3 wysokości nu.oo,*o.owa 

(ryc. 15: 2) o łagodnie
naczy ni a nie zacho wata sĘ. .".i.'# jii'T.['I#,;J j#i:ffi;
brunatnej. Dno płaskie o. s."onicy tz ,^,,i1,u.i". 23 cm.Rekonstruowana wyso kosc 22 cn.lśa.Pokrywka miskowata {.v..-'..ts.z;, cienkościenna, czernionao średnicy 

'' :.T: 
Znajdowaiu ,ię no popielnicy nr 8.(). Popielnica dwustozkowa, ,r".#

tagodnie ,utu^uny w z/3,rromf9tworowa 
(ryc' 15:3). Brzusiec

,,|s"ią poprcrni.y "i. J"J"*:i "T;.f"#J.';ł"Y:,,::]:::
chropowaconu^ 

|uY' u-""i"":.' Dno 
.ptaski...-ŚToni.a 

brzuśca22 cm, dno 12 cm. Priypu 
',,,ul*wysokość 2I cm.9a. Pokrywka miskowata (ryc' 15:3), cienkościennu.o.s."anicy l7 cm,

;fiil".lffix?dowała 'ię nu |opietnicy ".9. W 
",,,o,,,"i 

mierze
l(). Naczynie baniaste (ryc. 15:4) o brzuścu prawie kolistym i brzegulekko wychylonym na Zewnąftz. ono piu,ti". ś,"o"i.a wylewul0 cm; brzuśca 11.-' o"" i .'i..wysokość 1lcm.l()a. Kubek (ryc. |5:Ą, '"ła';i.y''ilę *.*nąi.,. naczynia nr t0.Szerokootworowy o brzuścu dwustozkoyym, j;ść 

".* załamanym.Szyja wyodrębnionu, *y*r... Ń".''nie cienkościenne' czernione.
il,i:"*lJJ',l; !fr*'.u 

;yi;;".i.-, brzuśca s .*,.anu 2,5 cm,
l l. Kubek (ryc. 15:5) szerokootworowy o brzuścu dwustozkowymzałamanym dość ostro , 1); wysokości naczynia. Szyia

'i,,rltllrllioltlt, tlost'\\'-ys()hil. ljt'llo lltslllou'illt'o:l;lrlz'rltt'orl Ittltr'r'1'tlzt

,1, I nir:-;r(ly szyi. Nlrcz,yllie ciclll.ost'iclrre bltt'rvy t'z,lttttt' j. l)llo lllltsl.it'.
','r.lrllrtlść' wyIcwtt l() crll, lll.u,ttścit l' cltl, tlltlt .5 t.tll. Wystl|'<lsć'

| 'r lll

| |"rlIlt'|' (t.yc. l.5: (l) szcrokootworowy o brzuŚcu dwustozkowytll tltlśc
.',||() /'i||ltIlllll-lyIl] w |/4 wysokości naczynia. Szyja wyodrębnioIla'
.|lr',\,t: wysclkit. Ucho taśmowate osadzone prosto od krawędzi nasacly

'.,\ I Nlrczynie cicrikościenne barwy czarnej. Dno nieznacznic
rl|'Ir.'s|c. Sroclnica wylewu 4 Cm, brzuśca 5 cm, dna 3 cm. Wysokośo
r ')( lll.

I l l..rrIlt.Ii (l.yc. l5: 7) szerokootworowy o brzuścu dwustozkowym dośc
.)',l|() Załltmanym w Il4 wysokości naczynia. Szyja wyodrębniona,
.lr l:;t. W}Soka. Ucho taśmowate osadzone prosto od krawędzi cltl

lr.r 1rviększej wydętości brzuśca. Powierzchnia gładka, czerniona. Dntl

1,l:r:.liie. Szerokość wylewu 4,5 cm, brzuśca 5 cm, dna 3 cIrr;

rr t'stlIitlść 6 cm.
I l NIlslrlt (ryc. l5: 8) cienkościenna, czerniona' Dno średnicy 4 cm;

rr \.lcw l l cm; głębokość 4 cm'
| , t.zt.t.1lak (ryc. 15: 9) cienkościenny, czerniony. Ucho taśmowatc

.,lllttIZone prosto. Dno wyodrębnione szerokości 11 cm; głębokośc
( ) ('n1.

oGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcie grobowe:

Budowa grobÓw do tej pory odkrytych na tym cmentarzysku.jest

1...Irltlrtldna. Sktadały się one z komÓr grobowych, prawdopodobnie

1,''v|il.ytych płaszczem kamiennym, zachowanym tylko w przypadku
,l.llltl llr 1' Wymiary komÓr były podobne. Wahały się od 2'0 x 0,8 rrl

rl,l.lll Ilt. l) do 1,6 x 0,6 m (grÓb nr 3). orientacja wszystkich grob w

l,l Ilr zblizona, węŻszą ścianą skierowaną ku pÓłnocy. Generalną zasacli1

l . )||S(I.tlkcyjną było usytuowanie w pÓłnocnej ścianie starltlllie
.l.l|ll.ltllogo, bardzo dużego kamienia. Wstępują one we wszystkich
.,r,l|lltch. Stanowiły wsparcie konstrukcji sklepienia utwcrrzoIlcgtl
.' \VyStlwltllych w głąb gr.obu starannie dobranych kamieni. Palrzt1c Illt

lttt|y'lllis'lcz,<lnych grobÓw 2 i 3lntlżcIny chyba i na rric ro/'s'/'c|./,yt

r(),/\viilzilnic zlsttlsowltr.tc w zlclrowlurynl gl'oltic ltr l. Kttltstl'ttkcja ttrktr



ltyl;r lt.rlrlolorlll;t lr.r.lrrilr.znlt, I litlwyr*ri.rt tr.rr.t.j zrrr.jrrr.st.i ,',,,,..,1r;',,i'jr,,il,"l;l 
,1 

t'( r,r,','r,rrrr,\1,.1,1y,111.1

1r,,pi"r,,,l .;,t;:"' .p.ltrtLri.wc'i zrrrtitl.w:rl<' sit rrt.f r.r.t. wkrirtr;rri'
nr l. obra,"i.:]:,*::|" 

się.tllltl tylk.tl w przypaclktl llicl
płytę dość o;lie 

stanowiły clwa kamienie..oo 
'.i.l' J:]il1ffi.,,i:l]l]:;

wsrawianiao";a;"x"."0'"Ti:;ft 
!1i.ł::irrJ1*i;,?,",*,ffi J,{jj;zamknięcia widać po 

"ni'o.nl"niu .": ptyty małymi otoczakami.*o.o'*"-9J:o:''u 
Ł"k. ; p szczl..*i"",y,achowany 

tylkrlw przypad*" *::ŁiI 1- Znaj.lowai 
'lq "" ;il;;'i"łudniowej częśclKonstrukc.ji. Potwierdz a to rczil. J.^ŁuJ<i' że w przypadt<u takich grobćlwpochÓwki zmarłych'osÓb kolej..,l.',.u*iuno do grobu fŁuka 1968' s.49|,Poniewaz .iednorodny .t.,rrrLr.. 

,1"".irr*.;i 
";::" fo._.lrl na j.:il.ozbudowę. naczynia. ułtaaano ,,'1': jec|ne na drtlglcn. Spiętrzellicnu.'yó 

rfi !{[: ll: właśn ie i.,, i,Zas tos o wan-i e ski epi eni a.
Przypuszcz..,, l|i",#o;J.*'uoo" 

południowa ;;;;;;.b Ów nr 2 i 3,
W obu crŃach (nr l i 3) zachowałcl się wyłozenie dna grobtl

l?'fftL.7J.T:,:":;;i;;; JJ.lu'u*' *Ó;; ;:" nr 1 podnosiłit

;*p"::HJ:'"Y,3' L: !":':" :;; xv:łiłT 
. 

:"xiffi
; ;#'H*#l;T:fl',HT.ł; 

jIT.i:T*ym:ł*' 
;;:' 

"'.: ji" _","oi."'ffi,'ool ?J,TT1" 
nych przez r l. |"lę r r"["-iqos,

k u rh a n o w y c h z n a n y c h, p o 
^o,, 

oi 
" ".,!,Tł':ft',: i,::Ł'':;,x""-:,iłfł'

) ; 

"1']'Ł-3]:.ff;;' 
zastos o wan, 

",^,'.:: I:.ku]:i :n:9go zami as t nasyp tl

lj n:Tn:łł l,ffi ;; # #! łl'J; { 
3J: :'"#: J * x ł

1' rzyp orni na gr 6b ze zt otop oi a,;;j.',nj:_', _T'i"#:ff : 

t 

.::n*:;lrttcz'ej na okres halsztacki b rś"u.jyt 
'iqqs, 

;. i6' 
.|T 

. 2l. Jednakż'ei t cn grÓb prawdopodob 
n i e, -J;.;;# obwarowanym.

Naj bl izszym. pod wzglęj.' io. i 
.kolls 

t r.ukcj i sk |epien ne1. grobowiz Kl.ęcieszck jest tvp,m1I"go r.,..p"pilini.o*.go grobrr śkrzynkowego l]r2 z Korytnicy. tutal rOwn i"z ,ostLtu'zastosowana zasada
'l|yt 

karniennych do wnętrza grobu to1:lY.jogal995, 
' ;#:[Ti;l]|)ir(owany jest on na przełom Jk.",u iol,,to.ti.go D i wczesnego okresul:rtc:liskicgo. Grtib w Korytnic' 

';; ś;;;'icę .50-cm' ,"s'i,"..,.,.,.icszk:tcll

! rr l,' ' rrr rlluylosr'i. l(ozrrit'lr w sl,.rrli jcst olironrnrr. lrrl.,r lylr tozttrtltziltltil

!., 'lli llr /niur-y 1r'st w wiclrl litrlttll'ltcll, l'tiwlltt'/. u, lt'l'.tl okl'cSl.l.

t.t.rlttllilrę z gIrllltt IlI. l cla1tl.jcllly l]a tl|il.cs IlltIsztlrcIii I) iwczcsll;l
I r ' .,I tt'l,lI llrtcliskicgtl. l)tltlicwaz nie był otl raczcj 1lrzc[ruclowywltlly,
|||t.l\.. |.l( it'tIlttllitlt lilrmę konstrukcyjną musiał być zbudowally .itrz

.'l I..,It. lllrIsztltckitn D. Moz|iwe, Że grÓb nr 2 i 3 powstały w tylll
.lll| ||| ' ,/:lsic. llyć nloze nieco pÓŹniej niŻ grÓb nr 1.

Ceramika:

\V lr.zcch grobach odkrytych na stanowisku znaleziono tącznic
' |||l /,vri i 1ltlkrywek, z czego 34 okazy to naczynia rÓŻnej wielkości,
i r,.1 ., 111 1ll.zy1lisu.jemy f.unkcję popielnic' Ponadto znajdowato Się

Irr|,|..rl\V i 2 dzbanki. Kolejną kategorię stanowią misy i czerpaki
!r' l,rt' I I . W trakcie eksploracji Il popielnic miato pokrywy,

il i| .l111.1.'| 1ltlzostate pokrywy' misy i czerpaki LeŻa|y obok naczyli.
Nrt.wl1tp|iwie najciekawszym zespołem form ceramicznych jesl

' ;,.'| ;l.lt'|ltldzący zgrobu I.Znajdowało się w nim f5 duŻychnaczyli,
l\ |t| -'].l typowe, określane jako popielnice. RÓwnież do niclr

ilr. ,i|rslrry .jeden dzban z odtrąconym uchem, zawierający szczątki
|,, lttl. rllltz jcden z uchem zachowanyffi' W ktÓrym znajdowała się
l,It.|.,.) l|)illlt ilośc kości. Takze w niektÓryclr kubkach znajdowantl

I l Ir l\\ t' ilrlści przepalonyclr kości.
|'rlltltc|to w grobie 1zachował się zespÓł sktadający się z miski

. rl rl t 1'rr'lrji1cc.j ją pokrywki. Nie zna|eziona w nim kości. Jednakże układ
|., . tlt:t (cutl zcspołu do grobu wydaje się być celowym.

l,l1cztlie w grobie znajdowato się 56 zabytkÓw ceramicznyclr.
lllrr -].] Itaczynia określane jako ,,typowe'' popielnice, dwa dzbany,

, lrrl,lrow, oraz 26 pokrywek i mis. Misy byty wykorzystywane jako

1,.,l r1rt,lii. ztlajdowano je rÓwnież |ezące obok naczyn, co moze
.I.,. lrl\\,i|ć, zc zsunęły się one w trakcie użytkowania grobu. W jednynl

llt t;tlrt||itl (.ragment pochodzący z pokrywki nr 13a był wykorzystany
1,l,, l,rzykrycic popielnicy nr 34.

Większość popielnic to naczynia baniaste z wyr nic
.'..,.lt1.llllitllli1 szyją za|iczane do typu 3b, 3c, oraz 4 wedtug |].

{ lr',llr('lrl()wskic-l lChornentowska 1969, s. 203). Trzy naczynia mialy
|' 't lllt'' 1lr jtlwlrlą. Cz'Lcry tlaczynia posiadaty ksztatt dwustozkclwy o llarclztl
l.rlltl ,z'ltZ||ltL]Z()Ilylll wylcwic i dość oStryln załomic brzuśca, zna.iclLr jącyIll



St\' \'!' l)()l()\Vt(. \\/\/s()kr):i(.1 n;t(.,/,yni;r. Ksz.lltll lrr.t.zrrll,,,11 ,11\ ilil;tl\, (l\\i t(.
ntill(' l)( )l)i(.1 lt i('r..

Większtlsc l)()|)iclIlic l)ic Ilyllr ()l.IIllIllL)|ll()wiIlIi|. L)tl ||il(.Z.yl,|
ornarnof.rtowanych '/..rlic'/.trnry popiclnicc .r l, 3, 9, lo, ll. l.l, llJ. 20.
Popielnice nr l i l l rniały ctoklejalla plastyczna listwę Ill.t gt'l'tllicy wylowtl
i brzuśca. Naczynia o podobnyrn zdobieniu zna|eziono w Grabku stan. | |

fMuzolf, Lorkiewicz 2005, ryc. vIII, 19, s. 19g1. Datowane jesr orr.
przez altotÓw na okres late ski A/B, a pochodzące z grobu kloszowegtl.
Dodajmy, że popielnice z Kręcieszek znajdowały się w gÓrnym poziomic
występowania naczyn, w środkowej części grobu' obyclwie przechylorrc'
S.ugeruje to, ze byty one wstawione do grobu jako jecine z pÓźniejśzyc|.l'
Tego typu naczynia występują rÓwnież w mazowieckich grobach
kloszowych i nawiązują do najstarszej fazy kultury pomorskiej na tych
terenach. Przyktadem rnoze być naczynie z Transboru, woj. mazowieckic
fAndrzejowska 1995, s. 135]. Datowane jest ono na okres iralsztacki D.

Innym sposobem ornamentowania naczyn to ryty na granicy szyi
i brzuśca poziomych nakłuć. W Kręcieszkach mamy triy takie nu.,ynlo
(nr l0, 13,20). Znajdowały się one w środkowej partii grobu, p.,y j"go
wschodniej ścianie' Popielnice 10 i 13 byty ustawione t'ezposieanio na
dnie, naczynie nr 20 znajdowało się w gÓrnej warstwie występowania
naczyn prawdopodobnie jako clostawione pÓŹniej. Mozliwe, że pochodzi
ono Z pÓżniejszego okresu, posiada bowiem inna tektonikę oraz dwa
schematycznie zaznaczone uszka. ornament kresek znajduje się rÓwniez
na naczyniu nr 9, gdzie wspÓłwystępuje Z o'namentem paznokciowym.
Tego typu zdobienie znajduje się na naczyniu pochodzącyrn
ze Sławęcina woj. wielkopolskie a znalezione w trÓjkomorowym grobie
skrzynkowyrn fJadczykowa 1992,tabt. XII, 10, s.2341.

Kolejnym rodzajem ozdoby był ornament w postaci naktuwanych
kÓłek umieszczony na granicy szyi i brzuśca (nacz. ir 3). Znajdowało się
ono w pÓtnocnej części grobu, co sugeruj e, ze byto ono wstawione
do niego jako jedno z pierwszych. podobne naczynie pocrrodzi
z SarnÓwka, woj. łÓdzkie i datowane na okres halsztacki lJadczvkowa
1992,tabl. xI, 1, s.2321.

ornament z kÓłek, tym lazem w formie nakładanych płaskich
guzkÓw połączonych w pary występuje na popielnicy nr 1ś znalezionej
w środkowej partii grobu. Podobne zdobienie wspÓłwystępujące ,,yty^i
liniami falistymi pochodzi z grobu skrzynkowego z wilkowic,
gm. Poddębice' woj. łÓdzkie. Zaliczane jest ono rÓwilez przez lrenę
l^a!c1vk9wą do najstarszych materiałÓw kultury pomorskiej na obszarze
I)tllski Srtlilkowcj IJlrclczykowtt |992, S. f19), Jednak)c ()ftlźlI1lcIlt

1,,.1.r. ,'rr,,, lt Plltsl'lr'lt l',tl/l\()\v' l'ltllt'ltttt lltt'(otv;tt/\/:'/il lYl\'\\\':'lIl)lllil('Y

,t | ,, i! ', rrrrt Ittltttly 1,t',ttt"''ltit:.i 1l.t'lltltlz'i z' llolrlir'l' tt'1" ' K tr''t lt'szliollt

,,, irt rr..r.,1,,;r rvr. lil0tktl slltlt. l-1, glll' l(tttlltl. Zltltlr'ztott'r it' \v g't0llit:

l: 11| rrl\'\,||| ttl. (l tllt(tlwil|)y|]r l]it WcZcSl1y tlkrcs llttr.:lislii.. l{tjwrlicŻ l}.

l t. 'lII. tilr lrt':;lril r.g., ty1.,u 
,(lrtr'tI.,'lc,lt 

łączy z crkrcsctlt latcriskirtl A

rr !r,,ur, rrl()\vi\l\il l()69' s.22til'
|.'rlIt'Illit katcgorit1 t.l,tczyil są popielnice jajowate 

' 
nr 4, 6, ].

l ',rl. .,r,, rr,s/.YStkic )-na.iciowały się w pÓłnocnej partii grobu uwaŻumy.

lt r|. ,.'l tlrl llit1starszych. Jednemu Z tych naczyn ptzypotządkowantl

l i , .. | .,. tlIlc.|llltl.|.lcźl ź ki"li.ho*ato zagtębionym uchwytem. Pokrywki

t. ! rr'r,rllttg M.. Anclrzejowskiej 
-wiązane z kuIturą tużycką

r ,r'lr ', l()\\'sl(11 2005, s. 132]'

|.J.rt.zytlilt clwustożkowe (nr 19, f5, f6, 28) stanowtą grLlpę

1..llr.,Irlt'I tcktonice. Moją one szyję krÓtką,. bardzo słabo

.,.|1''Il1llrl||l[,,atom brzuśca źnajduje się żiwsze w połowie wysokości

!! I. ' Il|.I Zrlaiclowały się one w grobie w 
. 
jednym, Zwartym

!llIl{ l\\;rttirt, w .1"go-iotuoniowe1 części' Prawdopodobnie nawiązują do

. ,,,,,,|.' t..zy wiólkowiejskiej kultury pomorskiej.

Z rc;o,Ż'grouu poctl-odzą rÓwnież dwa dzbany. Jeden'

'..Ill.1r.tlltylTl uchem przykryty czerpakiem rÓ'wnież z odtrąconym

.'' It' ll| ()l.1l7, clzban , u.tl"rn.zachowanym . Były one cienkou.'"l:::

.l|ll()|l(,- l)ość wysoka szyja może także świadczyć o ich Wczesne.l

rtr. It \'t (,. W obydwu znaleziono kości.
( il.tib zawi "*ił 

,ukz" 5 kubk w, w tym jeden z odtrąconym

.l' Il. ||l l,tlzostałe 
.",,",y 

miały zachowane ucha. Jeden z nich był

' l. rI ltr lll} ()rl]amentem nakłuć, tworzących ltnle'zygzakowatą. Podobne

i.l|,l r ztlltloziono w grobie nr 19 na stanowisku KonstantynÓw lgnacew,

l ||l l l"i IMuzolf, Loi.kiewic z 2OO5, s. 205] datowanym przez autorÓw na

,'l r,', lrttotiski A/B.
()statnia kategorią zabytkÓw ceramicznych pochodzących z grobu

lllll||('|. r ,ą pot..ywy:, misy i czerpaki. Takie rozgraniczenie uwzględnia

,,,.,lltlltl.9iQ n.."y,i. W większości przypadkÓw takŻe rnisy' obok

lr.r.|1't.y.ittyCh pokryw, spełniaiy rÓwniei role nakryć naczyil.

Klasycznym przyktadem pokryw Są wpuszczan: ::::T:1
. , .r1l|rtlWltle' Posiadają one formę z poclwiniętą krawędzią nawtązu1ącą

.l.l t.t'lirrlliki tuzy"ti";. Specyficzny kształt ma wpuszczana pokrywa

. -,l|)l\()wata o wyraznie Zarysowanym kołnierzu w kształcie walca.

I)tl traclycji tuzy"t."j nawiązują rÓwnież pokrywki obejmujące

' rlt'Itwy(crn o t.ieiicho*aty* zagłębieniu' M. Andrzejowska tączy taki

| .'zlltlt tt|ilrIllowania uchwytu, z wpływem grupy śląskiej kultury



Itlzl'1'1'lr';. tl;tPlytr';rlil( ('l \\' ()kr('sr(' lutlszl;rt'l'iln n;r lr'rr'll1 \\lrt lkr,llolskt
t I'olsl'r Strxlkowt'; lAlrtlrzc jowsl,.a l(X).5, s. l.l. l ol trz tyt (r | /,lllrlcz,ionrr

f 
(' l)r'l,.y1\lir(l()wo w ;lr-ollic nt' I t, l)zichcirrorvrr. l)()\\. ()twocki.
rvrlj. rf ulzowicckic, w Sul'nriwku, woj. l tlzkic czy ( ilcrlziau(rwliu,
woj. kirlzkic: lAnrlt'zc.jt)wska 2(X)5, s. 132, ryc.6l.

Iirlltkcjc p()k|.yw Spcłniaią rÓwnieŻ nriski o kształcię od kolistegtl,
r|tl lill.lll tl wyl.aŹIlie wyodrębnionym dnie i zarysowującym Się kołnierz,tl.
|,tltItlllttc kształty przybierają miSy z Konstantynowa ŁÓdzkiego
lgnrrcowu stan. 18, czy z Grabka stan. 1l I Muzolf, Lorkiewicz 200-5,

l{yc. l:4,5; ryc. Il:tll. Ciekawy ksztatt ma misa (tabl. XI, l3)
tl wytlclrębllionytn brzegu, w jednym miejscu uformowanym na kszta|t

irrliby lc.jka.

Z ceramlki znajdujące.j się w grobie numer 2 pozostała tylktl
ictI tla popielnica z chropowaconym brzuścem, wyraźnie Wyodrębnionynl
wylcwcm i listwa plastyczną na Stykll wylewu i brzuśca. Nalezy ona d()

ly1lLr 5 według B. Clrornentowskiej [Chomentowska l969, s' 203]' lull
(yptl lc według I. Jadczykowej [Jadczykowa 1995, ryc. 6, s. 148|.
Nlrczynia takie spotykamy na przykład w grobach skrzynkowych
w (iledzianÓwku, woj. łÓdzkie [Jadczykowa 1995, ryc. 6, S' 148|.
WiąŻemy je ruczej z lateriska fazą kultury pomorskiej. Bardzo podobnc
rlltczynie pochodzi z Rychłocic. Datowane jest ono natomiast na okres
lrrrlsz(acki D.

Popielnice pochodzące z grobu numer 3 mają bardziej jednolitł1
tt:kttlnikę. Zreguty sąto naczynia o baniastym, chropowaconym brzuścu,
kttir.cgo zatamanie mieści się w 1/2 _ 1/3 wysokości naczynia. Podobne
llltczynia znajdujemy na cmentarzysku w GledzianÓwku stan. 1, grÓb
nr 4I czy w grabku stan. 11. datowane Są one raczej jlŻ na okres
latc ski.

Trochę inna formę mają pozostate 3 popielnice. Wydają się być
t.ltliit.lne do typu III B wydzielonego przez B. Muzolfa [Muzolf,
I,tlr.liewicz 2005, ryc' 15]. Jednakże mają one bardziej podciętą partię
;lr.zyclcnną.

Ten typ naczyn byt przykryty misami o kulistym kształcie.
|\lkrywy posiadają rÓwnież naczynla baniaste. Jednakże w tynl
1lI.zypadku, są one w typie pokryw wpuszczanych z podwiniętą
kI.irwędzią. Jedna z nich ma ornament jodełkowy.

w grobie numer 3 znajdowało się takŻe małe naczynie
llccztlIktlwlttc, z wyodrębnionym brzegiem wychylonym na Zewnątrz.
W tyrłl tlaczyllil.t zna"jclował się mały czerniony kubek. Pozostate trzy
t'zt.t'llitlltc ktl|lki rr.lwltioz 1-ltlsiaclały taślnowate ucha umicszczone oc|

l ,.l| ||l) lllISi|(|y sz,yi. lltz,rrs(.(. ly('lI lrttlllitlw tlli;rIy |'sz.(ltll tltt'tlsltlŹ|rrlw!.

, ,l rrr', tt :rlv si\' w l/'l wystllitlsct llil('7'ylllil'

l )( ) l)()7,()stlrlc.i krtcgol'ii ltltt:zyti ttiict'yc ltlozllit 'icszczc jcdcn

!| rl t llllS\'.

Nl;rlr.riirr cc:'r'riczsy zachowany w grobie nr I reprezentuje formy

ti,r rl lr'rvslyczllc tlla okresu halsztackiego i wczesnego okresu

i ,|. It l |{.J,(). WskirzLrjc to na długotrwałe użytkowanie tego grobu,

.. 1rrrIt\ rt.ttlzll iltlśc zacliowanych naczyn'Trochę tnaczej przedstawia się

trrt. |.| w ttiatcriale pochodzącym Z grobu n, ? ., ?. |i" moiemy

,,rl.tIl r,rr';t(. 1lcłncgo wyposazenia grobowego' a jedynie bazujemy na

|'lr llr /() zltchtlwanycii'naczyniacłi. Jednakże wydaje llam Się, że formy

| ||Il|{ /||('1ltlclrodzące z tych grobÓw Sąmłodsze od wyposaŻenia grobu

,,I I r tlttlŹe rrly 1e clatować na pizetom okresu ha1sztackiego i 1ate skiego,

r,.1'I n,t ttrt'zcsl'lY okres lateirski'

Ozdoby z kości:

W 1lopielnicy nr 26 pochodzącej z grobu' nr.l Zachowały się

!| ll'lll(.l)ly ozdÓb , tos"i ,*,",,ę"y"h (ryc. 16: 1). Posiadają one

.l.,|,tt.tlitl W postaci poprzecznych nacięć, oraz kÓłek. Po wyklejeniu

,.,,',1' 1llytltużony t<sztatt^i początkowo interpretowaliśmy je jako

,''],i'l..l.,.,*i".ki wykluczył, Że Są one wykonane z kości ptaka'

1,I \|lllSZCZ l4ąc, Że o'Jouv te sporządzono Z kości lub poroŻa ssakÓw'

''\ .' |,|/llt) zaokrągleni"l"on"go ż tonto* ozdoby może świadczyc, iŻ są

lr r,.,z,tls[:]łoścl o,Jotn"go grzebienia, ktÓry miat funkcje nie tyle

1,r.r|.l1'1.711ą coraczejdekoracyjną. j^:'.t:,l'o stwierdzenie wydaje nam się Słuszne, jeŻeli plzyJmle Slę'

. rrtt'kt(lre zprzedstawie na popielnicach twarzowych wyobrażają

,r ,lrt:nic. U*i"rr.runo je gtOwnle na prawej stronie popielnicy

1|.rrlr1liriski 2005, s. 310]. Ryty grzebieni wystę|:1 
1"ść 

często na

|,.,|)l(.ll]icach twarzowyctl- poct'oażących z Pomorza, jak i rÓwnież

rtttlych obszarÓw. Ńajbliższe stanowisku w Kręcieszkach

1'r ,'r.tls(awienie' ktÓre moze wyobraŻać grzebie znajduje Się na

1,,,1,rt.ltlicy t*o.,o*"1 w wreitiej Nowej Wsi gm. Parzęczew,

,,,t lrirlzkie fJactczykowa I99f tabl' 14: 1f' Natomiast w materiale

,r. llt'rlltlgiczl]yln fragmenty dwÓch grzebieni znajdujemy w Brześciu

| . r r 
1 
ltrvsl< t ttt, stan. 3. Poclrodzą one, obi"kto interpretowanego jako dom

IrIlltll.y lrrŻyckic.i Jatowany na okres halsztacki [Grygiel 1995, s.338,

.lllrz' tltl)|. :,rt' r.utai i"clnal.ze zachowały się gÓrne elementy grzebienia,



'ls

l)()Siil(|iliil('(. ()l\\/()| tlrl zltrvit.szltItiit. '|'it|ii wIltśllic wisz,l1t..y 1ilzt.lllt.ti witlltc
1lt.ltwtItl1lrltlrtllIlit. lllt 1l<l1liclllic:y w wicI|iic.j Nowcj Wsi. Szt'l.,|'.lsc. z,ęlltlw
'1ilzt'Ilicllilt zllltIczitlllcgtl w Kręcicszkach iwBrześciu l(Ll.jawskim jcsl
zll ir:zlla.

ozdobv ze szkła:

W popielnicy nr 19 r1wnieŻ pochodzącej z grobu nr 1 znaleziontl
częśc llicllicskiego paciorka ( ? ) silnie ptzekształconego pod wpływem
wysokicj tcmperatury.

Zabytki metalowe:

Zabyt"ki wykonane Z tego surowca r1wnjez pochodzą tylko
z grrtbu nr l.

Z ozdÓb znajdujących się w komorze grobowej zachowała się
llrl1zowa zawieszka (ryc. 16:3). Sktada się ona z trzech t.ot"l. o średnicyf0 mm wykonanych z drutu o przekroju Z mm, umocowanych
w uchwycie. LeŻata ona na brzuścu popielnicy nr 28. Zawieszkj,
:t zasadzie kolczyki należą do |icznej grupy zabytkÓw metalowych
zrrlrjdowanych w wyposażeniu grobÓw kultury pomorskiej. ivp
l.c;lrczentowany przez okaz z Kręcieszek nie został sklasyfikow any przęZ
M. Andrzejowską [Andrzejowska 1981, S. 187]. Analogiczny-okaz
zrrrlcziono w warszawie - Nowotworach, w popielnicy z grobu nr II
r|ltttlwany na okres halsztacki D i lateóski A [Antoniewiczow a 1929.
s. l4(rl.

Zawieszkę tę poddano analizie. W skład badanej prÓby wchodzi
rltlpowiednio' w stosunku wagowym: mledź 87,I4%o; cyia 7,37v,, ołÓw
2,08o/o; tlenf,}Ivo; Żelazo 0,65?o; krzem O,23vo; siarka O,23q,.

Jest to więc brąz o dużym zanieczyszczeniu ołowiem.
W komorze grobowej znajdowaty się jeszcze dwa silnie

sktlrtldowane zabytki Żelazne w kształcie k<iłek.
W popielnicy nr I0 znaleziono Żelazne szczypczyki o dtugości

|i clll i tr jkątnym koócu, w typie 1 A, wedtug S. Czopka|Czopek1992,
ryc. 23|. Szczypczyki (ryc. 16:2) naleią do dość popularnej kategorii
zltlly(ktiw wystepu.jących w grobach kultury pomorskiej, Ziane
sl1 zltttlwlltl z l)otnorza, przykładowo w Gli cu Starym, pow. KartuZy)na
I'orll:rsiu w l)nrhiczynie-, czy nu Mazowszu w w:u-szlrwic
NtlwrltIwtlI.;rcll' .|.y1l 

l.cl)I.CZcl'|t()w,.||^|y p|.7,c7' r'lkaz' z, Kręcit,szt'|i llllIt.zy tIrl
ltlrJt'z1.śt.it'j s1lrllykltllyc.Ir" Si1 ()l|(: g(.Il(.I.illllic tlltltlwllll('llil tlIrt.:. Il;t|:,zlltt'ki

,l()

Il 1 1rrrr zl\lt.lr t)lrl.t:Stt llttt'tisl'it'tl.tl' Wyttlzttil'it'ttl 1est ttr(lri tltliŻc sttt.rl\vicc.

,r,ilrl(.:,1\../,(.r.gz,clrrllltrr.zcz,clitz,tlcsllcllltt'ltlitcl'ysi(yczllccllarllloclszcj
|' I rllrtlv lltttttrttsl'it'.i

llrlkllttlttlt .r.,pi.,l.',.iu 1.lo1liclnic pochodzący grobu nr l,

|'.' ' ',It|;t llil ,....li-,j",]*o*anie' ślaclÓw tlenkÓw miedzi i Że\aza

l. |)ll|il('ych ,.r,.., l-,,:,"pal.onych kościach. WśrÓcl 2I naczy,il

l || l .|;:1t ych kości w 9 przypadkach zaobserwowano ślady

l. |)t)\\rill)iiI ..lr,u ty.l. tlenkÓw."W-ieclnym, były.to.ślady tylko ,l::I:

l r 'r |)lr.jc naln to obraz wyposazania zmarłych ptzecl krernac]a

. ,,'r Ir tl)}. ktÓre 
.i".rc,".' 

,popie]ania ułegały clestrukcji' Cecha

!I rr'tl.lt.lyStycznąJe,iio, z" oba.metale:.Że;iazoiu,ą, wspÓłwystępowały

, '1,,q iltkt) sttrowieC'

Podsumowanie:

('lllcntarzysko ltrdności kultury pomorskiej w Kręcieszkach stan.

i |', ' 'l;|(llt .icclnorodny charakter. Dotychczas odkryte ę:::r 
ma.ia taki sam

. , ,.| .'I l'orrstrukcji i podobne . rozmiary. Nie stwierclzotro dotąd

1,.,Iil.ystępowalua nn ni,o innych typÓw pochÓwkÓw. WśrÓd odkrytych

' l. , lr | |lt)l.} trzech g;;;;; ;y rÓzn\a,ię ,*iu''" Za ozflaczony numerem 1.

llrr u illl} jcst clo ilil; ,J,"ro|opi"inicowych, w ktÓrych sktadano od

'I .|.l f.5 urn. Jego szczeg61ną cechą jeśt to, Że zostat,::5:]:l:
. ,.|)( |lli()lly popielnicami i stanowi,*o|:iy, zamknięty zespÓł' Występu1e

,'lrtl wiele typÓw naczyn. od dwustożkowych, poprzez jajowate clo

I' ,llr.r:.(ych. nowniez pokrywki *"ją iÓznorodna formę: od

.r1lktlwatych , poJ*inięią t.a*ęo,iau popr,ez obejmujące z uchwytem

l l. Irr.lttlWlltym zagłębieniu do mis uzywanych jako pokrywki. Naczynla

1 '' ,' Ir. lt lzl1cc-, g,oiu.nr. 2 i 3 rnają podobny charakler.

|}arclzo .i"t"*":"st konstrukcja grobu 1. Jąclro.budowli stanowt

l . ,tl |( )|.1l p,,"l.,yt" ci"r..*o formą inzynieist<ą przypominającą sklepienic

llrr/rllllC. powoozi-io Juzej wiedży budowlanej twÓrcÓw tego grobu. Juz,

, l.rltlzctliu był to obiekt przeznaczony dla dużej liczby p".|.::.l:: 
:j]

l,.,Irr,icrtlza ti"*ł,toiony.tl w nim popielnic' MoŻemy prZypUsZcZ^C, 
,1'c

| |'rtllttltl w tlim szczątki o,ou noi".zących do dużej rodziny i byl

rr ,' ', lkt lwatt} przez długi okres czasu.

() ilo rnatcriał ceramiczny reprezentuje formy charakterystyczllo

.||.r tllit-csrt lralsztackiego D i wcźesnej fłzy okresu late skicgtl ttl

l,(, \\' :'( il l l i L) slt tllc.i lltrclowi'i clatujcmy na okres halsztacki'

(ir.tlllyrlr2i3rrriały1ll.ltwtItlpoclolrlric.pclclobIlaktlllstrttkt:ię'

1..ltt:tl'zt' it.lt stltll zltclltlwl'ttlilt ttit. 1ltlz,ulltIlt tllt 1lclttlt ltttltlizę. Sl1tlz,llc 1ltl
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Iolrrurt'lr ('('l lnri('/nyr'lt gloi'ltorlz,llcyt'lt z gt'ol)tl tll

nrlrlrlsz,y otl lIollu rlr' l.
l'ozwlrll lo lurnr ttlict.yc lo cmcntarzysko clo I'zitrlko sltotykallyclt

Illl lcl.crlic |,ttIski Srrlclktlwcj llckrOpoli grobÓw wiclopopielnicttwyr'It
rl litlttsll.rtkc.ji kalnionnc.j. Forrny cerarniki wskazują nam, Że było tlltrl
tlŻyt|itlwltIlo w okresie halsztackim po wczesny okres late ski, a więe
ltltlc:ZY tltl nltjwczeŚniejszych na tym terenie.

Ninic.isze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadrlir:ti
,l,wi,,1rltllyc|.l z tym cmentarzySkiem. Należatoby dokonać rzetelllr":i

lrtlltIizy antropologiczne.i zachowanych szczątkÓw. RÓwnież Statykll

llrltltlwIi powinna być poddana głębokiej refleksji' czy wreszt:it.

rllrlczaloby wykonać pełne opracowanie form ceramicznych orirz iclt
wzltIclrlnc powiązanie w kontekście kolejności składania do grobu.

Przedstawiona przez nas charakterystyka form ceramiki nie rllit

cllal.aktcru syntetycznego' Jest raczej prÓbą wstęprrej systematyzac.ii
stwtlrzonej gtÓwnie na potrzeby datowania.
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. l,.'ltttlI.Sl(Ll,' t..'it.-,,o grobÓw kloszowych. Razem.czy osobno.?
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i .l ' l,t tllltt ,systenrctyzctc.ii wyobrcżen na popielnicach kultury

I,t,tttorsliie.i'' t"'ti' Potttcl-niowel [w:] Aktuzrlne problemy

l rrllrrt'y pomorskiej' red' M' Fuizi ski' H' Paner' Gda sk'

, lO5 - 324.

rrtr rtr r;kll ll.
| |t!! ttIttt ..\"sl tt l;ttIIttt'.\'

r \ \\1. Wltt'szltwlt, s'

I rl rl I

!,,r, , t )ltv;1g!1'l; ltogrz,ebotvY tt

t t, t l't tttt(triltGrkuiskim -
ł] 74.

l', ' I t )l,t :tulrlł 1lo.grł'al:loluy t

tt'.st'ltt ttltt it tptttttttr'skitt.i tIa

,l'ollttlt'ittlilt Atrticlua", t' IIl'

l t t t t t t t t t''s l'; i t'.i t t t t M tt : t tl't''s :lr "'Swi atowit"'

1 89 - 280;

pl,eni ott ktiltury w scho dniop ontorski ei
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1, ,, Pomorania Antiqua'', t. II,

wierT.enia u Plenion kulturl'
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s. 2l - 100.
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:' lt,t't,tttjvl I,rll,slłi Sruyllun,a'i Iw:] Aktualne problemy kultury
ponXil'skicj, rccl. M. Fuclzi ski, H. Paner, Gdarisk, s. 183 -2f2'

Solrt'zyk l),

l().5-5 ('ntt,ttlurT..ysko ,skrzynkowo-kloszowe w Ztotopolu, stan' 2, woi.

vrltx'lttw,skic, [w:] Kultura pomorska i kultura grobÓW

kltlszowych. Razem CZy osobno? Materiały z konferencji
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Strrsirrk S.
,](X)]/2(X)4 Gr b nr t kultut1,pontors,kiej w Kręcieszkach gm. Bedlnrl

tr świ,tltle wykopalisk, ,,Kutnowski Biuletyn Muzealny'', t. II,

Kutno. s.25 - 4

Ccntctery of the Pomeranian culture in Kręcieszki, Redlno
commune' Kutno district, ŁÓdź voivodship

SummarY

A cemetery in Kręcieszki, site 1' is located in Bedlno commllne,

|rtlllttl tlislrict, ŁÓdŹ voivodship, formerly Płock voivodship.
The site was discovered during field works in 1985. Two years

lrrlt'r', in 1987, rescue excavations were conducted. During the first season

lwo lraves (1 and, 2) were discovered. The excavations were also

tontinucd in 1988. At that time, one more grave was discovered and it

rvrrs givcn number 3.

The most interesting object is grave 1. It had a chamber in a

sllrrpc ol'stone box covered with Stones. The dimensions of the box are

.1.0 x 0.8 rn. It was completely filled with cinerary urns. Totally it
t'on(linccl -5(r pottery artifacts, from which 23 vessels were defined as

uills.
'l'hc vesscl lonns were from biconical through egg-shaped to

llolrulur wilh a short, clistingtrished neck. There also occurrcd three types

1ll lirls: cup sllultcrl with tul'nccl up cclgc. cltrbracing with ctlll-sllltpctl sullk

Irrrtrllt's ltntl ltttws scl'vitlg ls litls-
'l'llt,l,.l.trvr.. trltt't't'oltt;llctc lillirrg r,r,itll tll'lls \\'il:, t ltt:,,t1 Ill tllis

' lr rrr,. rt r,.rrr'rrnr'il lrll llr,' r'\t)l()l:lli(rll

,l.llcctttlstt.ttc(itltltll.tltcgrltvcttltll'..,',1111.1cstirrgsltlt1lc.'|.llc

' .r thc c.trstru*; i' ; .lil'::*"1",,1"1,rX,"J*iilffi-il;:
,,,''.t,rrttion which resembles seemlng \

,,1 , r.rll llY thc creators'
'l'he whole construction was covered with stone cover of great

r , lt probably *"'"i"i't"*pletely oug i"to the ground' Its upper part

rrr,\ lrrtvc been t""i*o t^it'n "u'trt3n 
mound forming a barrow

, , 'rr',trlt'trtbly 
distinguishing in 

'th",t-tll:*dings'
The other two gtaves had an'u*fog'iou' construction' However'

rr,, \' wcr.c o"*'oy"ilii"t "*""* 
tne artiTacts from grave f only one

, r'r r irr y urn remai""a' c'""" : *'ii,u^11* f'"s"'ued and yielded 9 ums'

,l.he onły preserved decorations came from grave l. They are a

r,,,,',,(' pendant oi 'ing'' 
it* 1t^1"i"#1;"* 

;n"" of the urns and

Ili.,rtlt'lttS ot none J..-o*,ion, int"'i,"i"a as pins or ęlements of a

,1,, {)rlltivc comb'
The assemblage of the described vessel 'forms 

enables the

,lrrrrrl', ol' the u'"'oi-ir-'-t cemetery^'o"Hui**t D till the early LaTene
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Therefor'e, it is one or 
"urri", 

ou1"",9 9t 
this culture in central

l',,1:itttl. It also t'u'"o 
''u'" 

form of multi-urn burials'
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l,rlkirIiz,ac.ja c|]lclllafZySkit.2. Zdięcie lolnicze terenu cmentarzvsklt.
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Czltrną
l( 1'1

*-- \

lr
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